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Abstract: Methodological guidelines for the development of documented procedures for ultrasonic inspection of discontinuities with 
guided waves are presented to ensure successful qualification and validation. A necessary condition for any application of guided waves 
is the presence of the respective dispersion curves, which, in addition to the zero point recognition of the displacement, determine the 
wavelength and the tolerances of the characteristically dimensions of the object and the alignment of the emitter and receiver system. It 
is validated with BDS 13661-75 solution for choosing optimal mods and working points using Lamb waves. 
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1.Въведение 

 
През последните години приложението на нормалните 

ултразвукови вълни  (guided waves) преживява истински 
“бум”. 

Големият интерес към използването на тези вълни се 
определя от възможностите за тяхното далеко действие (long 
ray)  и прозвучаването на обектите с големи размери да се 
извършват от  “една точка”, т.е. без да се преместват  
осезателите. 

За последното десетилетие са извършени разнообразни 
изследвания на възможностите на различни видове нормални 
вълни от  голям брой учени от Западните страни и САЩ. 
Голяма част от резултатите от тези изследвания са намерили 
място в книгата на доц. д-р  Красимир Стайков [1], излязла 
през 2016 г. Прегледът на публикациите оставя 
впечатлението, че авторите не познават разработките на 
съветските учени от седемдесетте години на ХХ век, в които 
участвахме и ние, българските дипломанти и аспиранти 
(Скордев, Миховски, Георгиев), както и разработките, 
представени от Т.Микер и А. Мейцлер(Bell Telephone Lab. 
New Jjrsy), намерили място в многотомника Fhysical 
Acoustic, под редакцията  на У.Мезон (1964г.), преведена и 
на руски изик [2]. 

Също така прави впечатление, че проблемът с избор на 
моди и работни точки, който е свързан с най-голямата 
опасност от приложението на нормалните вълни - наличието 
на зони от обектите с нулеви премествания не стои на 
вниманието на изследователите и приложниците на тези 
вълни. Най-често изборът се свежда до различните видове 
нормални  вълни в даден обект.  

Освен това изследванията и приложенията са останали 
на нивото на “дефектоскопията”, т.е откриването на 
нецялостности, което в ХХІ век , в който основното 
внимание на приложенията на методите и процедурите за 
контрол без разрушаване е към процесите на 
характеризацията, свързани най-често с оразмеряването.  

Тези същностни проблеми застрашават същността на 
съвременните приложения на нормалните вълни и интересът 
към процедурите с тях могат да бъдат компрометирани за 
отговорните потребители на ултразвуков контрол. 

Най-важната характеристика на съвременното 
приложение на нормалните вълни за далекодействието се 
отнася само за метрите, при които се откриват повърхностни 
изкуствени отражатели (най-често правоъгълни канали). А 
реални нецялостности , които могат да се представят с 
модела на правоъгълен канал не са много и от най-опасните. 

Целите на настоящата работа са: 
 Представяне опитът от разработване и внедряване на  

документирани процедури за използване на вълните на Ламб 
за контрол на нецялостностите в метални листове; 

Представяне на подхода за създаване на система от 
критерии при избор на моди и работни точки нормални 
вълни. 

Представяне на изискванията за избор на оптимални 
моди и работни точки в първия в света национален стандарт 
за ултразвуков контрол с вълни на Ламб – БДС 13661-75 [3], 
издържал проверката на времето.  

 
2. Явлението нулево преместване при разпространение 

на нормалните вълни 
 

Нулевото преместване, при разпространение на 
нормалните вълни е явление от азбуката за нормалните 
вълни. 

То е описано в класическите книги: например   
Крауткремер [4](фиг.1) и е може да се представи с точни 
формули, резултатите от изчисленията с тях са  
представени по Викторов  [5] на фиг.2. 

Определянето на зоните с нулево преместване може са 
се определи само на база на грамотно използване на 
резултатите от дисперсионните криви за съответните видове 
нормални вълни. 

Внимание: Дисперсионните криви и преместванията в 
тях се изчислява за случая на монохроматична вълна (с 
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една честота), а на практика се работи в импулсен режим, 
което означава спектър от честоти. Затова на практика 
истински нулеви точки не се откриват, но в техните зони 
преместванията са минимални. 

Формулите за преместванията във вълните на Ламб 
съгласно Викторов[5] са представени по-долу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.1. Изображение на вълните на Ламб в 

приближението на представяне на изотропните тела като 
континиум[4]:б. нулева симетрична мода (s0), в-нулева 
антисиметрична мода(а0) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

където: 
-Us,а – преместване във вълната по направление на 
дебелината на пластината; 
-Ws,a – преместване във вълната по дължината на 
пластината; 
-d - относителната дебелина; 
- z – координата по дължина; х - координата по дебелина; 
- к, q –вълнови числа на модите; 
- ω – кръгова честото на вълната; 
- t – време на разпространение; 
- A,B – постоянни.  
( s–симетрични, а-асиметрични моди)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.2 Резултати от изчисленията за моди а1, s1, а2 и  s2 

Освен нулеви точки  в [5] се отбелязва и характерният 
скин ефект (концентрация на енергия върху повърхнините 
за модите ао и so) 

 
3. Необходимо условие за всяко приложение на 
нормалните вълни  

 
Условията за съществуване на всички нормални вълни 

се описват с дисперсионни криви – зависимости на 
скоростите от  работната точка (произведението на 
честотата и характеристичния размер на обекта), които 
представляват решенията на дискперсионните уравнения за 
решаване на граничниге задачи за разпространение на 
вълните в тела с различни конфигурация. Освен това тези 
криви са в основата на режимите за възбуждане на 
съответните моди (фиг.3). Ролята на дисперсионните криви 
може са се илюстрира с ролята на картата при движение в 
непозната местност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Фиг.3.Връзка между фазовите 
 скорости и ъглите на падани 
 за възбуждане “чрез клин” 
 
Дисперсионни криви на основните видове нормални 

вълни в пластини, пръти и тръби могат да се намерят в 
учебника  [6] и в [1] и [2].  

 
4. Решение на задачите за дифракция, условие за откриваемостта на 

различните видове нецялостности 
 

За да се получи индикация от разпространяващите се в 
обекта ултразвукови вълни е необходимо вълната да се 
отрази с достатъчно висок коефициент на отражение на 
съответната мода в съответната работна точка от 
нецялостностите. 

 Същевременно от теорията на дифракциата е 
известно, че при определено съотношение на размерите на 
индикацията с размерите на дължината на вълната е 
възможно “заобикаляне” на вълната на отражателя  без 
отражение. 

Затова през 60-те и 70-те години на ХХ век бяха 
решени някои от задачите за дифракция на вълните на Ламб 
[7,8].Най-същественото от тези работи са безусловните 
доказателства, че коефициентите на отражение на модите 
(собствени и трансформирани) се променят в широки 
граници, както за отделните моди, така и за работните 
точки на всяка мода. 

 Авторът на собствен опит знае, че такива решения не 
са лесни [9]. Въпреки това бяха определени акустични 
изисквания към правоъгълните канали, осигуряващи 
монотоннна зависимост между дълбочината и амплитудата 
на ехото, независимо от широчината на канала [10]. 

 

 

 

 
 

Само на основата на 
дисперсионните криви 
за фазовата скорост 
може да бъде изчислява 
дължината на вълната на 
съответната мода в 
дадена работна точка - 
основа за избор на 
контролни отражатели, 
определяне на характе-
ристиката на насоченост 
и на откриваемостта на 
отражателите. 
От наклона на диспер-
сионната крива се 
определя допуските за 
влияние на характери-
стичния размер на 
обекта и на системата на 
центриране.  
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За съжаление поради наличие на трансформация на 
падащата мода и отражение на всички възможни за 
съответната работна точка моди приложението  на метода 
на крайните елементи среща принципни трудности и 
поради това ускоряването на процесите за решение на 
граничните задачи на вълновите уравнения при наличие на 
отражатели е проблем. 

 
5 Далекодействието и затихването на нормалните 
ултразвукови вълни с разстоянието 

 
Класическите зависимости за затихване на 

ултразвуковите вълни в зависимост от материала, неговата 
структура и честотата са в сила и за нормалните вълни. 
Очевидно затихването влияе на далеко действието на 
модите.  

От 60те на ХХ век до днес  бяха публикувани 
резултатите от много изследвания на затихването на 
различните видове вълни с разстоянието [ 2,1].  
Същественият извод от анализа на тези работи е, че всяка 
мода на всеки вид нормална вълна имат свой характерен 
коефициент на затихване, който немонотонно зависи от 
разстоянието.  

Най-голямо е затихването в зони, където фазовата 
скорост е близка до скоростта на обемната надлъжна вълна 

Съществено е и затихването, когато границите на 
обекта не са свободни (газ), а с друг материал, например 
бетони (фиг.4) [1], влажна почва и др. В  [7] e  отбелязано, 
че в този случай се изменя структурата на вълната 
:”Вълната на Ламб мода sо, която на ниски честоти е 
квазисиметрична с увеличаване на честотата преминава в 
квази Релеевска, докато модата ао при увеличаване на 
честотата се трансформира в чиста вълна на Релей.” 

Вместо теоретичните зависимости може да се 
използват и експериментални методи. В [12] e показан един 
начин за емпирична проверка на затихването на вълните на 
Ламб чрез построяване на ДАК крива (фиг.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.4  Затихване на надлъж- 
ните тръбни нормални вълни 
при бетонна обвивка-L(02)– 
мода s0, А-мода а0, В-мода а1 

 

 
 

5. Дисперсионните изкривявания на импулсите и 
откриването на индикации 

 
Началото на теоретичните изследвания на 

дисперсионните изкривявания на импулсите е сложено с 
публикацията на Л.Г.Меркулов и Л.В.Веревкина  [13]. 
Измененията  на амплитудата, дължината и честотата на 
запълване се определят от груповата скорост в съответната 
работна точка на модата. Установено е, че най-малки 
изкривявания на импулсите има в зоните на екстремумите 
на дисперсионните криви за груповата скорост , а най-
големи в инфрексните точки на дисперсионните криви да фазовата скорост.. 

 Очевидно е, че при ъгли на падане, при които се 
възбуждат моди в участъци от дисперсионните криви за 

фазовата скорост с голяма стръмност (например около 
зоните на критичните точки за възбуждане на модите) най-
големи ще бъдат изкривяванията на импулсите .  

 
6. Възбуждане и приемане на нормалните вълни  

 
Основен принцип на възбуждането на ултразвуковите 

вълни е създаване на преместване в определена точка от 
повърхнината на обекта, съответстваща на съответните 
премествания на модата и работната точка.  

Използват се два начина за възбуждане и приемане на 
нормалните вълни: с пиезопреобразуватели (по начина с 
“клин”) и с ЕМА преобразователи тип “гребенче” 

Ефективността на възбуждане и приемане с начина на 
клина е изследвана в [14]. Доказано е, че при оптимално 
конструирана призма на ъгловия осезател може да се 
постигне висок коефициент на преобразуване на 
надлъжната вълна в нормална и обратно (от порядъка на 
80%). 

  През последните години нарасна интересът към 
безконтактното възбуждане и приемане на нормални вълни. 
Същността, изборът и някои примери за използване на 
ЕМА преобразователи  са представена в [1]. Отбелязано е 
силното влияние на въздушвата междина между 
преобразувателя и тръбата и на допуските на дебелините на 
тръбите върху  чувствителността на изпитванията. Резонансният 
характер на възбуждането, предизвикан от постоянството на 
стъпката на “гребенчето”, е принципно ограничение за 
изпитването на  обекти с реални допуски на размерите, поради 
отместването на работната точка и възможността за възбуждане 
на съответната мода . Това не всякога компенсира  отстраняването 
на ограниченията  при осъществяване на акустичен контакт в 
класическите приложения. 

 
7. Система от критерии за избор на моди и работни точки 

 
За първи път система от  критерии за избор на мода и работна 

точка при използване на вълните на Лемб беше разработена в [9]- 
Критериите са: 

- оптимална откриваемост на вътрешни и 
повърхности нецялостности (на база на решение на 
задачите за дифракция); 

- отсъствие в зоната за наблюдение на лъжливи 
индикации, в т.ч. от трансформирани моди ( на база на 
решение на задачите за дифракция); 

- влияние на малки изменения на ъгъла на възбуждане 
върху коефициентите на преобразуване на надлъжните 
вълни в нормални и обратно (изследванията на 
Л.А.Никифоров [14]); 

- дължина на ехото от края на листа (отчитане на 
дисперсионните изкривявания на импулсите). 

Освен това бяха взети под внимание и следните препоръки: 
-  да не се работи в ,работни точки, в които съществуват две 

моди; 
-  да не си работи в инфлексните точки на 

дисперсионните криви за фазовите скорости, в които има 
най-големи изкривявания на формата на импулсите. 

- да не се работи в зоните с голяма стръмност на 
дисперсионните криви за фазовата скорост. 

В [1] изборът на оптимална мода се извършва на база 
критерия за съществуване на една мода, която с 
характеристиките си  силно се различава от другите моди. 

 
 

8.Приложение на избраната система от критерии за 
избор 

 
Съгласно посочената система от критерии беше 

избрана модата а1 за автоматизиран контрол на стоманени  

 

 

 
Фиг.5  Стандартна 
схема за построяване на 
ДАК крива за вълни на  
пластинкови вълни 
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ленти в работната точка 6.2mmMHz със системата ДУКАЛ,  
внедрена във военната промишленост [15]. 

В БДС 13661-75 [3] бяха специфицирани препоръки за 
избор на оптимални моди и работни точки. (Табл.1) За 30-
те години на използване на стандарта няма възражения 
срещу тази таблица. 
Стандартни моди и работни точки  за вълни  на Ламб                 
 

Таблица 1 

 
 
9.Заключение 
 
„Второто рождение” на приложенията та нормалните 

ултразвукови вълни е свързано с много емпиризъм, 
необосновани решения и преди всичко не отчита 
специфичните особености на използването на различни 
моди нормални вълни в различни точки, което е 
принципното различие с доказаната ефикасност при 
прилагането на класическите ултразвукови вълни  

Очевидната демонстрация само на далеко действието 
по отношението на откриването на повърхностни 
несъвършенства, макар да решава някои актуални задачи, 
не е достатъчно да задоволи утвърдените изисквания към 
съвременното ниво на ултразвуковите изпитвания в 
практиката. 

Предложената в БДС система от критерии за 
приложение на пластинковите вълни на Ламб е издържала 
проверката на времето. 

Разработването на процедури за ултразвуково 
изпитване с нормални ултразвукови вълни изисква 
сериозни теоретични и експериментални изследвания за: 

- получаване на адекватни дисперсионни криви; 
-получаване на данни за преместванията върху 

повърхнината на обектите  да формулиране на задания за 
системите за възбуждане и приемане; 

-получаване на данни за нулевите точки за 
преместванията в съответните моди и работни точки; 

- получаване на данни да отражението на съответните 
моди от всички или поне от най-опасните и най.често 
срещаните нецялостности. Определяне на ограничения по 
отношение на откриваните видове нецялостности; 

- получаване на обективни данни за избор на 
контролни отражатели и определяне на акустичните 
ограничения при използването им; 

- оценка на ефикасността на възбуждането и 
приемането  и формулиране на обосновани задания за 
създаване на апаратура за възбуждане и приемане на 
нормалните вълни; 

- оценка на характеристиките на процесите за 
откриване и характеризация 

Само документирани процедури, разработени съгласно 
показаните по-горе изисквания, могат след съвременните 
квалификационни процедури да бъдат валидирани. 
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